OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 25 MEI 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Rikus Jager; de heer Jelle de Haas; de heer Klaas Smidt; de heer Henk Doeven; de heer Nic
Dusink

8
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BenW - Besluitenlijst openbare vergadering B&W dd 18 mei 2021
Zaaknummer:
Goedgekeurd

Notulen notities
Conform.

BESPREEKSTUKKEN
Klaas Smidt
Beleid
10 2021_BW_00401

Voorjaarsrapportage 2021 - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:302760
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
De Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen.
1. De kaderstellingen voor het opstellen van de begroting 2022 zoals beschreven in het hoofdstuk
kaderstellingen vast te stellen.
2. Het verhogen van de lokale lasten zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstelling mee te
nemen in de verwerking van de begroting 2022 en verder.
3. De taakstellingen zoals (globaal) beschreven in de paragraaf 2.4 t/m 2.6 nader uit te werken en
op te nemen in begroting 2022.
4. De doelen 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 5 voor de begroting 2022 vast te stellen.
5. In te stemmen met de nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in hoofdstuk 5 en de budgetten
beschikbaar te stellen.
6. In te stemmen met de financiële mutaties 2021 t/m 2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
7. In te stemmen met het verhogen van het tarief voor toeristenbelasting naar € 1,45 p.p.p.n. met
ingang van 2022.
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8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget voor groot onderhoud wegen in
2025.
9. De investeringskredieten zoals verzameld in bijlage 2 beschikbaar te stellen.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2021_BW_00408
2

Gebiedskompassen voor de omgevingsvisie - Besluitvorming
College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:226714
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de gebiedskompassen;
2. De wensen en bedenkingen mee te geven aan het college voor het opstellen van de conceptomgevingsvisie.
Besluitpunt 2
College:
1. Kennisnemen van de gebiedskompassen;
2. Gebiedskompassen doorgeleiden naar de raad om de wensen en bedenkingen van de raad te
verzamelen.
Notulen notities
Conform advies.
Dienstverlening
11 2021_BW_00402

Leges voor besluiten Wet milieubeheer en Wet
bodembescherming onder de Omgevingswet in 2021 Besluitvorming College
Zaaknummer:302936
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Het college besluit voorlopig om te zijner tijd voor 2022 de Raad voor te stellen geen leges voor Wet
milieubeheer-besluiten te gaan heffen.
Notulen notities
Conform advies.
Henk Doeven
Dienstverlening
12 2021_BW_00403

RUD Drenthe; jaarcijfers 2020, begroting 2021, vooruitblik 2021 Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:292271
Goedgekeurd
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Advies
Besluitpunt 1
Het college stemt in met de verdeling van het tekort over 2020.
Besluitpunt 2
Het college vraagt de Raad om € 24.772 op te nemen in de najaarsnota vanwege de nieuwe
kostenverdeelsystematiek van de RUD.
Dit betreft tevens een structurele kostentoename.
Besluitpunt 3
Het college informeert de Raad over de financiële ontwikkelingen bij de RUD. Op het moment van
schrijven is er nog geen duidelijkheid over de begroting 2022 maar het is duidelijk dat een aantal
kosten toeneemt.
Notulen notities
Conform advies.
Beleid
13 2021_BW_00404

Niet uitvoeren Persoonsgebonden budget voor cultuur Besluitvorming College/besluitvorming Raad
Zaaknummer:302937 + 2018_Raad_00010
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met het niet uitvoeren van persoonsgebonden budget voor culturele activiteiten en de
passages over persoonsgebonden budget uit de Visie op Cultuur te halen.
Notulen notities
Conform advies.
HD 2021_BW_00410
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Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 Scala en de gemeente
Westerveld - Besluitvorming College
Zaaknummer:301426
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Instemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 tussen Scala en de gemeente Westerveld.
Besluitpunt 2
Wethouder Doeven te machtingen de overeenkomst te ondertekenen.
Besluitpunt 3
De onder besluitpunt 2. bedoelde ondertekening (en daarmee de effectuering) van de overeenkomst
niet eerder te laten plaatsvinden, dan nadat de raad een besluit heeft genomen over het niet uitvoeren
van het Persoonsgebonden budget voor cultuur.
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Notulen notities
Conform advies.
Jelle de Haas
Beleid
HD 2021_BW_00407
1

Jaarverslag ombudsfunctionaris sociaal domein 2020 Kennisname Raad
Zaaknummer:272970
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
1. Kennisnemen van het jaarverslag over 2020 van de ombudsfunctionaris sociaal domein van de
gemeente Westerveld;
2. Het jaarverslag naar de raad zenden.
Notulen notities
Conform advies.
Rikus Jager
Bestuurssecretariaat

HAMERSTUKKEN
Henk Doeven
Beleid
14 2021_BW_00405

financiering handhaving en toezicht natuurterreinen Besluitvorming College/ter kennisname Cie
Zaaknummer:303372
Goedgekeurd

Advies
Besluitpunt 1
Kennis te nemen van de brief over de financiering van handhaving en toezicht van de natuurterreinen
van de stuurgroep Regionaal Landschap
Besluitpunt 2
De brief ter kennisgeving aanbieden aan de Raad
Notulen notities
Conform advies.
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